
 
รายงานผลการด าเนินงานป2ี561 

                                                                                                                       ส านกังานสหกรณจ์งัหวดัเลย 
http://web.cpd.go.th/loei/ | 189 

ซือ่ตรงต่อหนา้ที ่มวีนิัย โปรง่ใส ไรท้จุรติ 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

ส่วนที่ 3   
 
 

  รายงานการเงิน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
รายงานผลการด าเนินงานป2ี561 

                                                                                                                       ส านกังานสหกรณจ์งัหวดัเลย 
http://web.cpd.go.th/loei/ | 190 

ซือ่ตรงต่อหนา้ที ่มวีนิัย โปรง่ใส ไรท้จุรติ 

 
 

 
งบการเงนิประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2561  
ณ วนัที ่30 กนัยายน 2561   

 
ประกอบดว้ย 

- งบแสดงฐานะการเงนิ 
- งบแสดงผลการด าเนนิงานทางการเงนิ 
- หมายเหตปุระกอบงบการเงนิ 
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งบการเงนิประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2561 

ณ วนัที ่30 กนัยายน 2561 
ส ำนกังำนสหกรณ์จงัหวดัเลย 

งบแสดงฐำนะทำงกำรเงนิ 

ณ วนัที่ 30 กนัยำยน พ.ศ. 2561 

   หมายเหตุ     

สนิทรพัย ์     ปี2561(บาท)   

สนิทรพัยห์มนุเวยีน       

 เงนิสดและรายการที่เทยีบเท่าเงนิสด 3  183,990.00   

 ลูกหน้ีเงนิยมื-ในงบประมาณ 4  38,080.00   

 วสัดุคงคลงั 5  32,102.00   

 รวมสนิทรพัยห์มนุเวียน   222,070.00   

สนิทรพัยไ์มห่มนุเวยีน       

 อาคาร - และอุปกรณ ์ 6  6,821,471.73   

 รวมสนิทรพัยไ์ม่หมนุเวียน   6,821,471.73   

  รวมสนิทรพัย ์   7,043,541.73   

หน้ีสนิ        

หน้ีสนิหมนุเวยีน       

 เจา้หน้ีการคา้บุคคลภายนอก -  -   

 ค่าสาธารณูปโภคคา้งจ่าย -  -   

 ใบส าคญัคา้งจ่าย -  -   

                                รวมหน้ีสนิหมนุเวียน     

หน้ีสนิไมห่มนุเวยีน       

เงนิทดรองราชการรบัจากคลงั-เพื่อการด าเนินงาน     

                             รวมหน้ีสนิไม่หมนุเวียน     

  รวมหน้ีสนิ   -   

สว่นทุน        

 ทุน    1,981,741.56   

 รายไดสู้ง(ต า่)กว่าค่าใชจ่้ายสะสม   1,851,132.38   

  รวมสว่นทุน   3,832,873.94   

 รวมหน้ีสนิและสนิทรพัยส์ุทธิ   10,876,415.67   
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ส ำนกังำนสหกรณ์จงัหวดัเลย 

งบแสดงผลกำรด ำเนินงำนทำงกำรเงนิ 

ส ำหรบัรอบระยะเวลำบญัชีสิ้นสดุวนัที่ 30 กนัยำยน พ.ศ. 2561 

   หมำยเหตุ  ปี2561(บำท)   

รำยไดจ้ำกกำรด ำเนินงำน       

 รำยไดจ้ำกรฐับำล:      

 รายไดจ้ากเงนิงบประมาณ 9  17,791,440.29   

        

                                     รวมรำยไดจ้ำกรฐับำล   17,791,440.29   

รำยไดอ้ื่น      

 รวมรำยไดอ้ื่น 10  702,014.54   

 รวมรำยไดจ้ำกกำรด ำเนินงำน   18,493,454.83   

ค่ำใชจ้ำ่ยจำกกำรด ำเนินงำน      

 ค่าใชจ่้ายดา้นบุคลากร 11  5,851,230.54   

 ค่าใชจ่้ายในการด าเนินงาน 12  5,173,713.40   

 ค่าใชจ่้ายเงนิอุดหนุน 13  2,002,469.24   

 ค่าเสื่อมราคาและตดัจ าหน่าย 14  1,156,726.15   

       

ค่ำใชจ้ำ่ยอื่น                                                                                                                        15  741,100.25   

 รวมค่ำใชจ้ำ่ยจำกกำรด ำเนินงำน   14,925,239.58   

 รำยไดสู้ง(ต ำ่)กว่ำค่ำใชจ้ำ่ยงบด ำเนินงำน   3,568,215.25   

 บวก รายไดสู้งกว่าค่าใชจ่้ายสะสม   -   

 รำยไดสู้ง(ต ำ่)กว่ำค่ำใชจ้ำ่ยสุทธิ   3,568,215.25   
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ส ำนกังำนสหกรณ์จงัหวดัเลย 

หมำยเหตปุระกอบงบกำรเงนิ 

ณ วนัที่ 30 กนัยำยน พ.ศ. 2561 

หมำยเหตุที่ 1 นโยบำยบญัชี ใชเ้กณฑค์งคา้ง (Accrual Basis) ตามหลกัการและนโยบายบญัชีส าหรบัหน่วยงาน 

  ภาครฐัที่กระทรวงการคลงัก าหนด   คือ  หลกัเกณฑท์างบญัชีที่ใชร้บัรูร้ายการและ 

  เหตุการณ์เมอืเกิดขึ้น  มใิช่รบัรูเ้มือ่มกีารรบัหรือจ่ายเงนิสด  หรือรายการที่พบเท่าเงนิสด 

 ในรอบเงนิสดใชร้อบระยะเวลาตามปีงบประมาณ 

        

หมำยเหตุที่ 2 วิสยัทศัน์ สหกรณ์/กลุม่เกษตรกรเขม้แขง็ เป็นศูนยก์าลางและกลไกขบัเคลือ่นเศรษฐกิจ  

 กรมสง่เสริมสหกรณ์ และสงัคมของชุมชนอย่างย ัง่ยนื  

หมำยเหตุที่ 3 แผนงำนพื้นฐำน(โFunction)      

 แผนงำนบุคลำกรภำครฐั      

 ผลผลิต บุคลากรภาครฐัส่งเสริมเสถยีรภาพทางเศรษฐกิจ   

 กจิกรรมหลกั ค่าใชจ่้ายบุคลากรภาครฐักรมส่งเสริมสหกรณ์   

 แผนงำนพื้นฐำนดำ้นกำรแกไ้ขปญัหำควำมยำกจนลดควำมเหลื่อมล ้ำและสรำ้งกำรเติบโตจำกภำยใน 

 ผลผลิต สหกรณ์และกลุม่เกษตรกรไดร้บัการแนะน าส่งเสริมและก ากบั   

 กจิกรรมหลกั ส่งเสริมและพฒันาสหกรณ์และกลุม่เกษตรกร   

 กิจกรรมรอง ส่งเสริมสหกรณ์และกลุม่เกษตรกรตามระบบ cps 

 กิจกรรมรอง เสริมสรา้งความเขม้แขง็ใหก้บักลุ่มเกษตรกรเพื่อเขา้ถงึแหลง่เงนิทุนในการผลติ 

 กิจกรรมรอง ก ากบั คุม้ครอง ดูแล ระบบสหกรณ์ 

 กิจกรรมรอง พฒันาความเขม้แขง็สหกรณ์ภาคการเกษตรและกลุม่เกษตรกร 

 กิจกรรมรอง โครงการยกระดบัชัน้สหกรณ์ 

 กิจกรรมรอง โครงการประชมุคณะกรรมการกลางกลุม่เกษตรกร 

 กิจกรรมรอง โครงการส่งเสริมสหกรณ์การเกษตรเพื่อตลาดลูกคา้ ธ.ก.ส. 

 แผนงำนยุทธศำสตรก์ำรสง่เสริมกำรด ำเนินงำนตำมแนวทำงหลกัปรชัญำเศรษฐกจิพอเพียง 

 ผลผลติ/โครงการ ส่งเสริมการด าเนินงานอนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ 

 กิจกรรมหลกั พฒันาสหกรณ์/กลุม่เกษตรกรในพื้นที่โครงการอนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ 

 กิจกรรมหลกั โครงการประกวดผลงานการขบัเคลือ่นปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีงในสหกรณ์/กลุม่เกษตรกร 

 แผนงานยุทธศาสตร ์ปฏรูิปโครงสรา้งการผลติภาคเกษตร 

 ผลผลติ/โครงการ พฒันาสถาบนัเกษตรกรจดัเก็บพชืผลทางการเกษตร(แกม้ลงิ) 

 กิจกรรมหลกั พฒันาสถาบนัเกษตรกรจดัเก็บพชืผลทางการเกษตร 

 แนวทำงที่ 1 สรำ้งควำมเขม้แข็งของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร(Function /Agenda) 

 แผนงำนพื้นฐำน : ดำ้นกำรแกไ้ขปญัหำควำมยำกจน ลดควำมเหลื่อมล ้ำและสรำ้งกำรเติบโตจำกภำยใน 

 ผลผลิต : สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรไดร้บักำรแนะน ำสง่เสริมและก ำกบั 
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 กจิกรรมหลกั: สง่เสริมและพฒันำสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร 

  -โครงการส่งเสริมสหกรณ์สขีาวดว้ยธรรมาภิบาล 

  - ก ากบั ตรวจสอบและสนบัสนุนธรรมาภบิาลอยา่งเขม้ขน้ รวมท ัง้แกไ้ขปญัหาของสหกรณ์และกลุม่เกษตรกรเชงิรุก(จกบ.) 

 แผนงำนบูรณำกำร : พฒันำเศรษฐกจิฐำนรำกและชุมชนเขม้แข็ง 

 กิจกรรมหลกั ช่วยเหลอืดา้นหน้ีสินสมาชิกสหกรณ์/กลุม่เกษตรกรที่ประสบอุทกภยั ปี 2559/2560 

 กิจกรรมหลกั พกัช าระหนี้ตน้เงนิและลดดอกเบี้ยใหส้มาชกิกลุ่มเกษตรกรที่ปลูกขา้ว ปีการผลติ 2559/2560 

 แนวทำงที่ 2  สง่เสริมสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรใหม้ีบทบำทขบัเคลื่อนนโยบำยรฐั/ยกกระดำษA4(Agenda) 

 แผนงำนบูรณำกำร : จดักำรปญัหำที่ดินท ำกนิ   

 โครงการ ส่งเสริมและพฒันาอาชีพเพื่อแกไ้ขปญัหาที่ดนิท ากินของเกษตรกร 

 กิจกรรมหลกั ส่งเสริมและพฒันาอาชีพภายใตโ้ครงการจดัที่ดนิตามนโยบายรฐับาล 

 แผนงำนบูรณำกำร : พฒันำศกัยภำพกำรผลิตภำคเกษตร 

 โครงการ ระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ 

 กิจกรรมหลกั สนบัสนุนการด าเนินการบริหารจดัการเกษตรแบบแปลงใหญ่ในรูปแบบสหกรณ์ 

 โครงการ ศูนยเ์รียนรูก้ารเพิ่มประสทิธิภาพการผลติสนิคา้เกษตร 

 กิจกรรมหลกั สนบัสนุนกิจกรรมสหกรณ์ในศูนยเ์รียนรูก้ารเพิ่มประสทิธิภาพการผลติสนิคา้เกษตร 

 โครงการ พฒันาความเขม้แขง็สหกรณ์และกลุม่เกษตรกร 

 กิจกรรมหลกั เสริมสรา้งความเขม้แขง็ภาคการเกษตร 1 สหกรณ์ 1 อ าเภอ 

 กิจกรรมหลกั เสริมสรา้งความเขม้แขง็ภาคการเกษตร 1 สหกรณ์ 1 หอการคา้ 

 กิจกรรมหลกั โครงการพฒันาเกษตรกรปราดเปรื่อง(smart farmer) 

 กิจกรรมหลกั พฒันาความเขม้แขง็เพื่อยกระดบัชัน้สหกรณ์ 

 แนวทางที่ 3 ยกระดบัคุณภาพและมาตรฐานสินคา้/สรา้งมูลค่าเพิ่มสินคา้เกษตร(Function/Agenda) 

 แผนงำนบูรณำกำร : พฒันำเศรษฐกจิฐำนรำกและชุมชนเขม้แข็ง 

 โครงการ พฒันากลุม่อาชีพสรา้งมูลค่าเพิ่มในสงักดัสถาบนัเกษตรกร 

 กิจกรรมหลกั พฒันากลุม่อาชีพสรา้งมูลค่าเพิ่มในสงักดัสถาบนัเกษตรกร 

 แผนงำนบูรณำกำร : กำรพฒันำศกัยภำพกำรผลิตภำคเกษตร 

 โครงการ : สนบัสนุนการพฒันาระบบเกษตรกรรมย ัง่ยนืในสหกรณ์และกลุม่เกษตรกร 

 กิจกรรมหลกั การปรบัเปลีย่นแนวคิดเกษตรทฤษฎใีหม่   

    

หมายเหตุที่ 3 เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด   

   หมำยเหตุ  ปี 2561   

 เงนิฝากธนาคาร –ในงบประมาณ   -   

 เงนิฝากธนาคาร –นอกงบประมาณ   -   

 เงนิฝากคลงั – เงนินอกงบประมาณอื่น ๆ   183,990.00   

    183,990.00   
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หมายเหตุที่ 4 ลูกหน้ีระยะส ัน้  หมำยเหตุ     

 ลูกหน้ีเงนิยมืราชการ   38,080.00   

     38,080.00   

        

หมายเหตุที่ 5 วสัดุคงคลงั       

 วสัดุคงคลงั    32,102.00   

     32,102.00   

       

หมายเหตุที่ 6 อาคาร และครุภณัฑอ์ุปกรณ ์      

 อาคาร       

 อาคารส านกังาน   2,159,400.00   

 หกั ค่าเสื่อมราคาสะสม-อาคารส านกังาน   1,516,797.36   

 อำคำร(สุทธิ)     642,602.64 

 สิ่งปลูกสรา้ง   702,900.00   

 หกั ค่าเสื่อมราคาสะสม-สิ่งปลูกสรา้ง   434,489.34   

 สิ่งปลูกสรำ้ง(สุทธิ)     268,410.66 

 อาคารและสิ่งปลูกสรา้งไมร่ะบุรายละเอียด  2,189,705.00   

 หกั ค่าเสื่อมราคาสะสม   1,110,237.38  1,079,467.62 

 อุปกรณ ์      

 ครุภณัฑส์ านกังาน   919,800.00   

 หกั ค่าเสื่อมราคาสะสม-ครุภณัฑส์นง.   466,048.47  453,751.53 

 ครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่ง   7,617,500.00   

 หกั ค่าเสื่อมราคาสะสม-ครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่ง  3,599,967.03  4,017,532.97 

 ครุภณัฑไ์ฟฟ้าและวทิยุ   134,800.00   

 หกั ค่าเสื่อมราคาสะสม-ครุภณัฑไ์ฟฟ้าและวทิยุ  52,182.21  82,617.79 

 ครุภณัฑโ์ฆษณาและเผยแพร่   379,500.00   

 หกั ค่าเสื่อมราคาสะสม-ครุภณัฑโ์ฆษณาและเผยแพร่  275,770.93  103,729.07 

 ครุภณัฑค์อมพวิเตอร ์   708,780.83   

 หกั ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภณัฑค์อมพวิเตอร์  539,496.73  169,284.10 

 ครุภณัฑบ์า้นครวั   8,500.00   

 หกั ค่าเสื่อมราคาสะสม-ครุภณัฑบ์า้นครวั   4,424.65  4,075.35 

 รวมที่ดิน อำคำรและอปุกรณ์(สทิธิ)    6,821,471.73 

        

หมายเหตุที่ 7 หน้ีสนิหมนุเวียน      
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 เงนิรบัฝากอื่น   2,640.00   

 เงนิประกนัอื่น   181,350.00   

 รวมหน้ีสนิหมนุเวียน   183,990.00   

       

หมายเหตุที่ 8 สว่นทุนและกำรเปลี่ยนแปลงในสว่นทุน      

 ทุน ยอดคงเหลอื ณ วนัสิ้นงวด   1,981,741.56   

 รายไดสู้ง/(ต า่)กว่าใชจ่้ายสะสม   3,939,036.00   

 ยอดคงเหลือ ณ วนัสิ้นงวด   592,077.56   

        

หมายเหตุที่9 รำยไดจ้ำกเงนิงบประมำณ      

 งบบุคลากร    4,521,362.00   

 งบลงทุน    4,624,900.00   

 งบด าเนินงาน    6,356,605.80   

 งบอุดหนุน    2,002,469.24   

 งบกลาง    286,103.25   

 รวมรำยไดจ้ำกเงนิงบประมำณ   17,791,440.29   

       

หมายเหตุที่10 รำยไดจ้ำกแหล่งอื่น      

 รายไดอ้ื่น สรก.รบัเงนินอก   314,795.00   

 ปรบัเงนิฝากคลงั   40,200.00   

 รายไดร้ะหว่างกนัในกรม  94,844.80   

 รายไดแ้ผ่นดิน(ขายครุภณัฑ)์   180,700.00   

 รายไดข้องเบด็เตลด็   16,803.00   

 รายไดเ้งนิเหลอืจ่าย   54,671.74   

 รวมรำยไดจ้ำกกำรด ำเนินงำน   702,014.54   

       

หมายเหตุที่ 11 ค่ำใชจ้ำ่ยดำ้นบุคลำกร      

 ค่าจา้งชัว่คราว(ค่าตอบแทนพนกังาน)   4,497,362.00   

 เงนิค่าครองชีพ   24,000.00   

 เงนิสมทบประกนัสงัคม   175,582.00   

 ค่าเช่าบา้น   868,183.29   

 งบกลาง   286,103.25   

 รวมค่ำใชจ้ำ่ยดำ้นบุคลำกร   5,851,230.54   
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หมายเหตุที่ 12 ค่ำใชจ้ำ่ยในกำรด ำเนินงำน      

 ค่าใชจ่้ายอบรมภายในประเทศ   863,656.00   

 ค่าฝึกอบรมภายนอก   1,030,010.00   

 ค่าวสัดุ   934,578.20   

 ค่าใชส้อย   1,975,521.59   

 ค่าสาธารณูปโภค   369,947.61   

 รวมค่ำใชจ้ำ่ยในกำรด ำเนินงำน   5,173,713.40   

       

หมายเหตุที่13 ค่ำใชจ้ำ่ยงบอดุหนุนทัว่ไป      

 เงนิอุดหนุนเพื่อการด าเนินงานอื่น   2,002,469.24   

 รวมค่ำใชจ้ำ่ยงบอดุหนุนทัว่ไป   2,002,469.24   

       

หมายเหตุที่ 14 ค่ำเสื่อมรำคำและค่ำตดัจ ำหน่ำย      

 ค่าเสื่อมราคา-อาคารสนง.   143,967.38   

 ค่าเสื่อมราคา-อาคารส านกังาน   149,402.26   

 ค่าเสื่อมราคา-สิ่งปลูกสรา้ง   38,350.12   

 ค่าเสื่อมราคา-อาคารและสิ่งปลูกสรา้งไมร่ะบ ุ   60,076.68   

 ค่าเสื่อมราคา-ค.ไฟฟ้า   26,960.26   

 ค่าเสื่อมราคา-ครุภณัฑย์านพาหนะและอปุกรณ์การขนส่ง  632,644.59   

 ค่าเสื่อมราคา-ครุภณัฑโ์ฆษณาและเผยแพร่   29,855.38   

 ค่าเสื่อมราคา-อุปกรณ์คอมพวิเตอร ์   71,216.48   

 ค่าเสื่อมราคา-ค.ครวั   4,250.00   

 ค่าตดัจ าหน่าย   3.00   

 รวมค่ำเสื่อมรำคำและค่ำตดัจ ำหน่ำย   1,156,726.15   

       

หมายเหตุที่15 ค่าใชจ่้ายอื่น ๆ      

 T/Eเบกิเกินส่งคืน   133,930.51   

 T/E โอนเงนิให ้สรก .   40,200.00   

 T/E โอนร/ด ผ/ดใหบ้ก.   252,174.74   

 T/E-ปรบัเงนิฝากคลงั   314,795.00   

 รวมค่ำใชจ้ำ่ยอื่น ๆ   741,100.25   

 


